
Nahřívací polštářek třešňový polštářek maxiMUM  

 

Použití: hřejivý obklad pro úlevu od bolestí v oblasti žaludku, menstruačních křečí a při problémech se zády. 

Dále ho uvítáte formou hřejivého i chladivého obkladu kloubů nebo končetin. Nejmladší uživatelé vlastnosti 

peciček ocení hlavně při bolestech bříška, které trápí nejednoho kojence. Právě teplo je jednou z přirozených 

možností boje s prdíky a kolikami. Současně tento polštářek doporučujeme také kojícím maminkám, které hledají 

pohodlnou variantu nahřívání a chlazení prsou při kojení. 

  

Pecičky mají mimořádnou schopnost vstřebávat a po překvapivě dlouhou dobu vyzařovat teplo. Jejich teplota se 

nikdy nesníží pod teplotu vašeho těla a sypká náplň se přirozeně přizpůsobí tvarům lidského těla. Pro nahřátí 

peciček na několik hodin postačí vložit nahřívací polštářek do mikrovlnky na pár minut. Použít můžete i 

klasickou troubu anebo je průběžně nechat nahřívat na kamnech či radiátoru. Pecičky vynikají také 

svou výraznou odolností a dlouholetou životností.  

 

V letních měsících se pecičky snadno promění v chladivého osvěžujícího společníka. Pokud je na několik hodin 

vložíte do mrazáku, získáte chladivý obklad, který najde své využití nejen v parných dnech, ale i při ošetření 

drobných popálenin, zvrtlých kotníků, otoků, modřin nebo boulí. Polštářky jsou pohodlným nosičem suchého 

chladu a na rozdíl od gelových polštářků si i v zmraženém stavu zachovávají schopnost dokonale se přizpůsobit 

tvarům lidského těla. Pecičky je dobré mít stále po ruce, velmi účinně poslouží jako první pomoc při řadě úrazů a 

zdravotních potíží, se kterými se každá rodina čas od času setká. 

 

Jak používat 

V mikrovlnné troubě ohřívejte polštářek 1,5 minuty při výkonu 700W. V klasické troubě polštářek nahřívejte po 

dobu 8 minut, nejlépe v keramické nádobě určené pro použití v troubě a přiklopte víkem. V průběhu doby ohřívání 

pecičky otáčejte. Dbejte na to, aby teplota nepřesáhla 150 °C. Polštářek můžete průběžně nechat také nahřívat 

na kachlových kamnech nebo na radiátoru. 

Pro chladivý obklad vložte polštářek do mrazáku zabalený do plastikového sáčku nebo tašky. Optimální doba 

chlazení je cca 2 hodiny. 

Upozornění: 

Před použitím vždy zkontrolujte teplotu polštářku, pokud je příliš horký, nechejte jej chvíli vychladnout. Při ohřívání 

nepoužívejte žádné vnější obaly nebo povlaky na originální polštářek. Čas od času polštářek před nahříváním 

pokropte vodou, vyhnete se tak přesušení pecek uvnitř polštářku. Upozorňujeme, že zpočátku mohou pecičky po 

nahřátí působit trochu vlhce. Je to zcela přirozený jev, který po několika zahřátích zcela vymizí. Před opakovaným 

nahříváním se doporučuje nechat polštářek dostatečně vychladnout. Vyhnete se tak jeho přehřátí, které může zničit 

vnitřní náplň i obal. V případě potřeby lze polštářek prát v ruce i v pračce. Pro praní v pračce doporučujeme polštářek 

vložit do ochranného textilního obalu (například do povlaku na polštář), aby byly švy chráněny před poškozením. 

Opraný polštářek nechte přirozeně uschnout na vzduchu. 

 

Složení: Potah 50% - 95% bavlna + 5% elastin, 50% - 100% polyester 

Rozměry: 14cm x 14cm 

Výplň: třešňovými peckami, které prošly procesem důkladného očištění a vysušení.  

Výrobce: maxi BABY&MUM s. r. o., Fučíkova 244, 417 42 Krupka, infomaxibaby@gmail.com 

www.maxi-mum.cz  

Vyrobeno v ČR 
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